
 

 

Requisitos – TOEFL ITP 
Bring Yor Own Proctor (BYOP) 

 

 

Para participar desta sessão, você precisará completar as seguintes etapas em seu computador: 

• Execute uma verificação do sistema para garantir que seu computador atenda aos requisitos do 
sistema. Você deve usar um computador Windows® ou Mac® com privilégios administrativos para 
o teste. Chromebook ™, iPad® ou outros dispositivos não são compatíveis com sessões de 
BYOP Remote Proctoring. 

• Em seu computador, baixe o TOEFL® Secure Browser. 

• Conclua o processo de check-in prático para verificar seu alto-falante, microfone, câmera e largura 
de banda e familiarize-se com o processo de check-in. 

 

No dia do teste, você realizará: 
• Uma verificação do sistema para garantir que o seu computador atenda aos requisitos do sistema 

e para testar o alto-falante, o microfone e a câmera. 
 
 
 

Conteúdo deste Manual 
 

• Requisitos Mínimos do Sistema 
 

• Antes do Dia do Teste 
Passo 1 – Realizar uma verificação do sistema (Página 3) 
Passo 2 - Baixe o TOEFL® Program Secure Browser (Página 5) 
Passo 3 - Importação de documentos (Página 7) 
 

• Proibido no teste (Página 8) 
 

• No dia do teste (Página 9) 
 

• Revise as instruções 
 
 

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato conosco: 

• Sobre agendamento – Agendamento@toeflbr.com.br 

• Sobre o teste – centrodecorrecoes@toeflbr.com.br 
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Requisitos mínimos do sistema 

Antes de iniciar a configuração, verifique se o computador atende aos requisitos descritos 
abaixo. Se ele não atender aos requisitos mínimos do sistema, você não poderá fazer o teste 
online.  

 
Tenha uma conexão de internet forte e estável. Isso é extremamente importante. Se possível, 

use uma conexão com o cabo ligado ao seu roteador (você pode ter dificuldades até mesmo com 

a melhor conexão Wi‐Fi).  

 

ESTRUTURA FÍSICA  
✓ Hardware requirements  

• Intel Core i3 ou acima;  

• 512 MB de memória livre (recomendável 1GB)  

• 100 MB de espaço livre em disco  

• Headsets com bom isolamento acústico (headsets “gamers” costumam 
atender esse requisito). Não é autorizado o uso de aparelhos com conexão 
Bluetooth, pois o mesmo pode causar interferência e apresentar falhas 
durante o teste.  

• Microfone (pode ser embutido no fone de ouvido). 

• Webcam (Não é permitido o uso do celular como webcam)  

• Monitor – mínimo monitor de 14’ com resolução mínima de 1024x768  
  

✓ Sistema Operacional  

• Windows 8.1 (32 ou 64-bit), Windows 10 (recomendado). 

• MAC OS X 10.12 ou acima.  
  

✓ Browsers  

• Windows: Microsoft EDGE  

• Mac: Safari   
  

Para iniciar e executar o TOEFL® Secure Browser, o Windows deve estar 
conectado com uma conta de usuário com direitos de administrador no 
computador. Caso contrário, você não conseguira realizar o teste.  
 

✓ Internet 

• 128 kbps ou acima 

• A conexão deve ser estável para evitar interrupções durante o teste 
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ANTES DO DIA DO TESTE 

 
 

Passo 1 – Realizar uma Verificação do Sistema 
Você deve realizar uma Verificação do Sistema para garantir que seu computador e 

conexão com a internet permitam que você complete o teste no dia do teste. Esta verificação 
deve ser realizada no mesmo computador e conexão com a internet que você planeja usar. 

 
 

1. Abra o navegador Microsoft Edge (Windows) ou Safari (Mac) e acesse o link 
http://www.ets-ellonline.org/ 
 

2. Clique em Check Readiness (NÃO precisa fazer login) 

 
 

3. Clique em Skip this Step 

 
 

4. Clique em Run System Check 
 

 
 

http://www.ets-ellonline.org/


 

5. Complete o campo “Primeiro nome e sobrenome”, depois clique em Run Check 

 
 

6. O sistema verificará diferentes funções necessárias para executar o teste com sucesso. 
Você deve esperar a finalização dessa verificação. 

 
 

7. Uma vez que a verificação tenha terminado de ser executada, revise os resultados para 
garantir que você possa executar o Secure Browser. 
 

8. Salve o relatório de verificação clicando em DOWNLOAD localizado na parte superior da 
tela final de resultado. 
Obs: Esse é o relatório que deverá ser importado junto com os demais documentos. 
 

 
 



 

Passo 2 – Baixe o TOEFL Secure Browser 
Você usará esse navegador para realizar o teste. 

 

1. Abra o navegador Microsoft Edge (Windows) ou Safari (Mac) e acesse o link 
http://www.ets-ellonline.org/ 
 

2. Clique em Download Secure Browser 

 
 

3. Clique em Skip this Step 

 
 

4. Clique em Download, conforme abaixo: 

 
 
 

http://www.ets-ellonline.org/


 
 

5. Confirme se o arquivo TOEFL® Program Secure Browser está na pasta Downloads. 

 
 

6. Clique duas vezes no programa para garantir que o navegador esteja funcionando 
Você pode fechar a tela clicando em CLOSE no canto superior direito. 

 
 

7. Abra o Programa baixado e clique em “AT Home System Check” para realizar a 
verificação da sua Câmera, Áudio, Internet e Microfone. 
Obs: O fone de ouvido deve estar conectado a máquina para realizar essa checagem. 

 

 
 



 
 
 

Passo 3 - Importar os documentos (Após agendamento) 
- Preencha as informações e importe os documentos necessários no link - 

https://www.linksedu.com.br/agendamentoremotocandidato/default.aspx 
 

 
 

Documentos:  
→ Termo de responsabilidade preenchido e assinado (com assinatura ELETRÔNICA ou a punho 
– igual a do documento de idenficiação). 
→ Documento de identificação contendo foto atualizada e CPF (não serão aceitos documentos 
com data de emissão superior a 10 anos. Frente e verso devem estar no MESMO arquivo);  
→ Verificação de sistema (site da ETS – Check Readiness);  
 
 

- Observações:  
No dia do teste, você deve desabilitar qualquer programa que se execute em segundo 

plano, como antivírus ou notificações. Qualquer atividade no computador poderá ocasionar no 
fechamento do teste. Mais informações em como desativar programas em segundo plano:  
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4468230/windows-10-background-apps-and-privacy-
microsoft-privacy 
 
 
 
  

https://support.microsoft.com/pt-br/help/4468230/windows-10-background-apps-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4468230/windows-10-background-apps-and-privacy-microsoft-privacy


 
Proibido no teste!! 

 
• Realizar o teste em locais públicos como empresa, universidades, cafeterias, 

entre outros. 
 

• 2 pessoas agendarem/realizarem o teste no mesmo dia e horário, estando 
no mesmo local. 

 

• Utilizar internet pública. 
 

• Utilizar 4G para rotear a internet durante a verificação da máquina ou no 
teste. 

 

• Utilização de celulares ou qualquer outro eletrônico (devem estar 
desligados). 

 

• Pessoas no ambiente do teste após a inicialização. 
 

• Interação entre o candidato e outras pessoas no local após a inicialização. 
 

• Utilização de rascunho na modalidade remota (quadro branco, folha sulfite, 
entre outros). 

 

• Utilizar mais de 1 monitor. 
 

• Ir ao banheiro após iniciar o teste. 
 

• Sair de frente da câmera por qualquer motivo após iniciar o teste. 

 
 
 

Se você não cumprir com essas normas, você pode ser solicitado a deixar a sala 
de testes e seu teste será cancelado, sem direito a reembolso ou reagendamento. 
O administrador do teste tem o direito de solicitar que a ETS não corrija um exame 
de um candidato que não seguiu as instruções ou se o aplicador suspeitar de cola. 
Nenhuma pontuação será relatada para o candidato. 

 
 
 
 
 



No dia do teste 
Aproximadamente 30 minutos antes da sessão de teste agendada, revise as informações 
referentes a prova. 
 

→ Prepare seu local de teste  
 

•  Tenha em mãos o Session Number (encaminhado por email no dia anterior a data 
agendada). 

 
• Você deve usar o computador e a conexão com a internet em que você realizou as 

verificações do sistema.  
 

• Você deve fazer o teste em um local tranquilo, bem iluminado, privado. A fonte de luz não 

deve estar atrás de você.  
 

• Use um computador e uma rede pessoal para fazer o exame. 

 

• NÃO é permitido a realização do teste em locais públicos, como cafés e laboratórios de 

informática. O uso de uma conexão publica de internet, como redes corporativas, redes 
de hotéis ou conexões governamentais, provavelmente proibirá o uso da tecnologia 
necessária devido aos firewalls da rede. 

 

• Limpe a área de qualquer objeto como papéis, livros, smart watches, tablets e quaisquer 

outros itens. Celulares e outros dispositivos eletrônicos devem ser desligados na frente do 
aplicador e removidos da área de teste.  

 

• Alimentos e bebidas não são permitidos.  

 

• Você não pode deixar seu lugar durante o andamento do teste em nenhum momento.  

 

• É proibido o uso de qualquer tipo de rascunho para anotações. 

 
 

Se você não cumprir com essas normas, você pode ser solicitado a deixar a sala de testes e 
seu teste será cancelado, sem direito a reembolso ou reagendamento. O administrador do teste 
tem o direito de solicitar que a ETS não corrija um exame de um candidato que não seguiu as 
instruções ou se o aplicador suspeitar de cola. Nenhuma pontuação será relatada para o 
candidato. 
  



 
 

Instruções Importantes 

 
•  Se tiver algum problema durante o teste, levante a mão. O aplicador pausará seu teste e 

ativará a janela de Chat para que você possa perguntar ou relatar algum problema por 
escrito.  

 
•  Se ocorrer um erro inesperado que resulte no fechamento, refaça todo o processo de 

Check-in para retornar ao teste. 
 
•  Se ocorrer um erro inesperado que resulte no bloqueio do teste, abra o chat e relate o 

ocorrido para o aplicador que irá ajudá-lo.  
 
•  Este é um teste cronometrado. Se você não concluir o teste dentro do tempo designado, 

uma caixa de mensagem exibirá dizendo que o tempo terminou. Certifique-se de monitorar 
o tempo restante verificando o temporizador no canto superior direito da tela.  

 
 

Boa sorte no seu teste! 
 
 
 


